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11 januari 2017

Voor alle data geldt: Deo Volente

De kerstvakantie is weer voorbij en het nieuwe kalenderjaar is weer begonnen. We wensen u allen
een gezegend 2017 toe! De school is volop in bedrijf. In de komende week starten de leerlingen met
het maken van de cito-toetsen.
Lied van de maand…
Hieronder leest u het lied van de maand januari.
Onderbouw
Juich, doe mee allemaal
Juich doe mee allemaal
jubel geef je helemaal
juich voor God de Heer
juich doe mee allemaal
jubel geef je helemaal
juich voor God de Heer
en geef Hem alle eer
Hij maakte ons
wij horen bij Hem
de Herder die ons leidt
de Heer is goed

zijn liefde en trouw
duren voor altijd
Juich doe mee….
Zeg het hardop, de Here is God
ja ik hoor bij Hem
waar je ook bent looft God
prijst Zijn naam
eer Hem met je stem
Juich doe mee…. (2x)

U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=xhS4s5DoRvE
Juich, doe mee allemaal Psalm 100, Tekst: Ellen Laninga-van der Veer, Muziek: Joost Laninga © 2009 JAJOprodukties

De bovenbouw
Psalm 150
Looft God, looft Zijn naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.
U kunt het lied beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=UDExAHZi5cc
Vakantierooster 2017-2018
Hieronder leest u het vakantierooster voor het cursusjaar 2017-2018, waarmee de MR in haar laatste
vergadering heeft ingestemd.
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Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie (incl. Hemelvaartsdag)
Pinksteren
Zomervakantie

Eerste dag
16 oktober 2017
25 december 2017
26 februari 2018
30 maart 2018
27 april 2018
21 mei 2018
16 juli 2018

Laatste dag
20 oktober 2017
5 januari 2018
2 maart 2018
2 april 2018
11 mei 2018
21 mei 2018
24 augustus 2018

Vrije dagen
Giessense markt
Studiedag
Vrije middag voor kerstvakantie
Vrije middag voor voorjaarsvakantie
Vrije middag voor zomervakantie

Vrijdag 8 september 2017
Woensdag 4 oktober 2017
Vrijdagmiddag 22 december 2017
Vrijdagmiddag 23 februari 2018
Vrijdagmiddag 13 juli 2018

In de komende maanden wordt nog een aantal dagdelen ingepland waarop de leerlingen vrij zijn
en het personeel aanwezig is. Zodra deze dagdelen bekend zijn, wordt u hierover geïnformeerd.
KSG-dienst – zondag 22 januari 2017 (locatie Rijswijk)
We vragen nú alvast uw aandacht voor de KSG-dienst die op zondag 22 januari 2017 gepland staat.
Dit keer is de dienst in de Hervormde Kerk van Rijswijk. De dienst begint om 9.30 uur en het thema is:
‘Ongelooflijk waar”. U en jullie zijn van harte welkom in deze dienst.
Luizencontrole
Vandaag heeft de luizencontrole plaats gevonden. De doelstelling die we ons vorige jaar hebben
gesteld: cbs ‘de Parel’ is een luisvrije school’ is helaas niet (helemaal) gehaald. Er zijn vandaag luizen
geconstateerd. Daarom vragen we dringend aan de ouders/verzorgers die hun kinderen binnen
brengen, de jassen in de luizencape te doen en niet los aan de kapstok. Aan de ouders/verzorgers
van de leerlingen die zelfstandig naar school gaan vragen we dit met uw kind(eren) te bespreken. De
collega’s zal ook gevraagd worden hierop te letten.
Open dag – maandag 30 januari 2017
Op maandag 30 januari 2017 is de jaarlijkse open dag. In de komende weken wordt een advertentie
geplaatst waarin (toekomstige) ouders/verzorgers worden uitgenodigd om de open dag te bezoeken.
Tevens is er gelegenheid voor de ouders/verzorgers dat zij hun kind(eren) inschrijven. Het gaat om
kinderen die tussen 1 oktober 2017 en 1 oktober 2018 vier jaar hopen te worden. Kent u
ouders/verzorgers die hun kind nog niet op school hebben, wilt u ze dan wijzen op de open dag en de
mogelijkheid om de school te bezoeken?
Citotoetsen 3.0
In de komende weken worden de cito-toetsen afgenomen. In groep 8 wordt een proef centrale
eindtoets afgenomen. Om in de (nabije) toekomst een goede aansluiting te realiseren met
referentieniveaus taal en rekenen en de verplichte centrale eindtoets, hebben we besloten om te
gaan werken met nieuwe cito toetsen, de zogenaamde ‘3.0-toetsen’. Nog niet voor alle vakken en
nog niet voor alle leerjaren zijn de nieuwe toetsen beschikbaar. Voor de volgende vakken zijn de
nieuwe toetsen aangeschaft: Begrijpend lezen, spelling, rekenen en wiskunde voor de groepen 3 tot
en met 6. Zodra voor de andere leerjaren (7 en 8) en andere vakken de toetsen beschikbaar zijn,
zullen we deze ook aanschaffen. Voor groep 1 en 2 zijn er geen vernieuwede toetsen.
Locatie Giessen:
Locatie Rijswijk:

Tweezalmenstraat 5, 4283 HC Giessen
Postbus 6, 4284 ZG Rijswijk
Enghweg 1, 4284 EM Rijswijk
Postbus 11, 4284 ZG Rijswijk

0183 – 441730
directie@cbsdeparel.net
0183 – 441983
www.cbsdeparel.net
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U kunt meer informatie over de referentieniveaus lezen op de volgende website:
http://www.taalenrekenen.nl. Aan het einde van de basisschool wordt er vanuit gegaan dat de
leerling voor rekenen en taal niveau 1F heeft. ‘F’ staat voor fundamenteel.

Vrije middag dinsdag 7 februari
Op dinsdagmiddag 7 februari zijn alle leerlingen vrij. De collega’s hebben dan een werkmiddag.
Data
13-01: speelgoedmorgen groep 1-2
18-01: inloop Rijswijk
22-01: KSG-dienst (locatie Rijswijk -in Hervormde Kerk te Rijswijk)
24-10: schoonmaakavond groep 1-2
30-01: open dag nieuwe leerlingen en informatieavond nieuwe leerlingen
30-01: in deze week komt een nieuwsbrief uit
01-02: inloop Giessen
03-02: speelgoedmorgen groep 1-2
06-02 t/m 16-02: adviesgesprekken groep 8
07-02: leerlingen ’s middags vrij
15-02: inloop Rijswijk
17-02: rapport 1 mee
20-02: 10 minuten gesprekken
22-02: inloop Giessen
23-02: 10 minuten gesprekken

Locatie Giessen:
Locatie Rijswijk:

Tweezalmenstraat 5, 4283 HC Giessen
Postbus 6, 4284 ZG Rijswijk
Enghweg 1, 4284 EM Rijswijk
Postbus 11, 4284 ZG Rijswijk

0183 – 441730
directie@cbsdeparel.net
0183 – 441983
www.cbsdeparel.net

